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พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ป.ธ.๙)

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์อำเซียนศึกษำ (ผอ.ศอศ.)

 ขอย้อนกล่ำวถึงบทควำมจำก "ลำนอโศก ปี ๒๕๒๐-๒๕๒๕ มหำวิทยำลัยเถื่อน สู่มหำวิทยำลัย

ในก�ำกับของรัฐบำลท่ีวัดวังน้อย" โดย รองผู้อ�ำนวยกำรศูนย์อำเซียนศึกษำ (๗ ต.ค. ๒๕๕๙-๒๕๖๒)  

ตีพิมพ์ในสำรนิพนธ์พุทธศำสตรบัณฑิต ประจ�ำปี ๒๕๖๑ มีใจควำม ๒ ท่อน ที่ขออ้ำงอิง 

 ท่อนแรก (หน้ำ ๒๖) มีใจควำมว่ำ

 “ข้ำพเจ้ำเข้ำท�ำงำนที่มหำจุฬำฯ ตึก ๓ ชั้น วัดมหำธำตุฯ ท่ำพระจันทร์ ที่สมัยข้ำพเจ้ำเป็นนิสิต

ยังถูกขนำนนำมว่ำมหำวิทยำลัยเถื่อน เข้ำท�ำงำนประจ�ำปี ในปี ๒๕๔๓ หลังจำกเป็นมหำวิทยำลัยสงฆ์

แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ มี พ.ร.บ. เป็นของตนเอง ในปี ๒๕๔๐, ข้ำพเจ้ำได้รับกำรบรรจุเข้ำท�ำงำน

เป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว ใช้วฒุปิรญิญำโท (M.A. สำขำปรชัญำ) (เหรยีญทอง มหำวทิยำลยัมทัรำส ปี ๒๕๒๘), 

ป.ธ.๙ (๒๕๒๕), พธ.บ.รุ่นที่ ๒๘ (๒๕๒๕) เงินเดือนเริ่มต้น จ�ำนวน ๘,๗๔๐ บำท”

 ท่อนที่สอง (หน้ำ ๒๘) เป็นท่อนตอนจบลงท้ำยว่ำ “มหำจุฬำฯ จำกท่ำพระจันทร์ ย้ำยมำ 

มีส�ำนักงำนใหญ่ที่ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ข้ำพเจ้ำจ�ำได้ว่ำ ย้ำยเข้ำมำอยู่

วงัน้อย ในปี ๒๕๕๑ ข้ำพเจ้ำในฐำนะผูอ้�ำนวยกำรโครงกำรนำนำชำติทีดู่แลนสิิตต่ำงชำติ เป็นหน่วยงำน

แรกๆ ที่่ตัดสินใจย้ำยเข้ำมำอยู่วังน้อย จำกปีที่ย้ำยมำ ๒๕๕๑ ถึงปี ๒๕๖๑ นับเป็นหนึ่งทศวรรษพอดี”

 ในหนังสือ “๒๐ ปี บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย” มีบทควำม 

เร่ือง Buddhist Education and the decline in the number of monks and novices in  

Thailand เป็นกำรรีปริ้น (Reprint) จำกผลงำนที่ข้ำพเจ้ำร่วมเสนอผลงำนระดับนำนำชำติ งำนประชุม

วิสำขบูชำโลก (United Nations Day of Vesak 2008) จัดที่ประเทศเวียดนำมเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.

๒๕๕๑ ได้ระบุชื่อ พระศรีธวัชเมธี ผู้อ�ำนวยกำรโครงกำรหลักสูตรนำนำชำติ และผู้ช่วยอธิกำรบดี 

ฝ่ำยกิจกำรต่ำงประเทศ เรียกว่ำได้ควบ ๒ ต�ำแหน่งพร้อมกัน ปัจจุบันนี้เรียกกันว่ำ ๒ ขำ 

 ในวำรสำรภำษำไทยและวัฒนธรรมไทย Journal of Thai Language and Thai Culture 

วำรสำรรวมผลงำนวิชำกำรและผลงำนวิจัยของภำควิชำภำษำไทย คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัย

เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน (ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑๔ ๒๕๕๖-๒๕๕๗) มีบทควำมเรื่อง “ชนกลุ่มน้อย 

ในเมืองสุพรรณบุรี” ที่ระบุชื่อข้ำพเจ้ำผู้เขียนและต�ำแหน่งไว้ว่ำ “พระศรีธวัชเมธี ผู้ช่วยอธิกำรบดี

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย” ซึ่งก็คือต�ำแหน่งผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยต่ำงประเทศนั่นเอง
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 ดังนั้น ข้ำพเจ้ำ ในอดีตถึงปัจจุบัน มีหน้ำท่ีกำรงำน นอกจำก ผอ.หลักสูตรปริญญำโท ท่ีเรียก 

กันว่ำ ไอแมฟ - International Master of Arts Programme (IMAP) ซึ่งต่อมำ ได้เปลี่ยนสถำนะเป็น 

วิทยำลัยพุทธศำสตร์นำนำชำติ (International Buddhist Studies College- IBSC) แล้ว ยังมีหน้ำที่

กำรงำนที่เนื่องด้วยกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ

 นับแต่ศูนย์อำเซียนศึกษำ (ศอศ.) (ASEAN Studies Centre) เป็นส่วนงำน ๑ ใน ๓ ส่วนงำน 

ที่ตั้งขึ้นใหม่ มีสถำนะเทียบเท่ำกับคณะ สถำบัน (ศูนย์อำเซียนศึกษำ วิทยำลัยพุทธศำสตร์นำนำชำติ 

และวิทยำลัยพระธรรมทูต) ตำมประกำศของมหำวิทยำลัยเรื่องกำรแบ่งส่วนงำน พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ 

๒๖ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๖ และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ หน้ำ ๓๔ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ง วันที่ ๒๕ 

ธนัวำคม ๒๕๕๖ เรือ่งรองรับกำรเข้ำสูป่ระชำคมอำเซยีนของมหำวทิยำลยัมหำจฬุำลงกรณรำชวทิยำลยั 

โดยมีพระรำชวรเมธี (ดร. ประสิทธิ์ พฺรหฺมร�สี รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร ด�ำรงต�ำแหน่ง รักษำกำร 

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์อำเซียนศึกษำ รูปแรก ข้ำพเจ้ำได้รับค�ำสั่งแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง รองผู้อ�ำนวยกำร

ศูนย์อำเซียนศึกษำ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมำ จนถึงวันที่ ๓๐ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อ�ำนวยกำรศูนย์อำเซียนศึกษำ (ผอ.ศอศ.)

 นอกจำกด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยต่ำงประเทศ ๒ สมัยแล้ว ยังเคยด�ำรงต�ำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรสมัยหนึ่ง รวมเป็นผู้ช่วยอธิกำรบดีถึง ๓ สมัย 

 ในช่วงที่ได้รับค�ำสั่งแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อ�ำนวยกำรศูนย์อำเซียนศึกษำในช่วงปลำยปี ๒๕๕๙ นั้น 

ต�ำแหน่งอื่นๆ ไม่มีควบ อีกทั้งข้ำพเจ้ำเคยด�ำรงต�ำแหน่งเป็น เลขำนุกำรเจ้ำคณะจังหวัดสุพรรณบุรีถึง ๒ 

ยุคสมัย โดยได้สนองงำนคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี มีพระธรรมหำวีรำนุวัตร (ฉลอง จินฺตำอินฺโท  

ป.ธ.๕, พธ.ด. (กิตติมศักดิ์) (๒๔๖๙-๒๕๕๓) อดีตเจ้ำอำวำสวัดป่ำเลไลยก์วรวิหำร อดีตเจ้ำคณะจังหวัด

สุพรรณบุรี ซึ่งข้ำพเจ้ำด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนุกำรเจ้ำคณะจังหวัดสุพรรณบุรี (๒๕๔๕-๒๕๔๙) และสืบต่อ

เนือ่งในยคุสมยัของพระธรรมพทุธมิงคล (สอิง้ สิรินนโฺท ป.ธ.๘, พธ.ด.กติติมศกัด์ิ) (เกิดปลำยปีจอ ๒๔๗๗) 

เจ้ำอำวำสวัดป่ำเลไลยก์วรวิหำร อดีตเจ้ำคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อด�ำรงสมณศักดิ์ที่ 

พระเทพสวุรรณโมล ีซึง่ข้ำพเจ้ำได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นเลขำนกุำรเจ้ำคณะจงัหวดัสพุรรณบรุ ี(๒๕๔๙-๒๕๕๗) 

กำรเดินทำงไปปฏิบัติศำสนกิจในต่ำงประเทศ ถือว่ำเป็นงำนส�ำคัญ เริ่มแรกที่จ�ำได้คือกำรเดินทำงไป

ประเทศเกำหลีใต้ ขณะทีพ่กัในประเทศนัน้ เกดิสงครำมยงิถล่มตกึเวร์ิดเทรด ทีเ่รยีกว่ำ ๙/๑๑ ปี ๒๐๐๑ 

หรือกรำวน์ซีโร (ฺGround Zero) คือ วันที่ ๙ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๔๔ จำกวันนั้น ถึงวันนี้ ข้ำพเจ้ำก็ยัง

เดินทำงไปต่ำงแดน โดยเฉพำะไปปฏิบัติงำนสำยต่ำงประเทศต่ำงๆ เช่น ได้ร่วมงำนวิสำขบูชำโลก ที่จัด

ในประเทศเวียดนำม ๒ ครั้ง ในประเทศศรีลังกำ ๑ ครั้ง, เข้ำร่วมประชุมสัมภำษณ์และศึกษำดูงำนที่
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สถำบันสมทบต่ำงประเทศทุกสถำบันสมทบต่ำงประเทศ (ยกเว้นภำยในประเทศ ที่มหำปัญญำวิทยำลัย 

จังหวัดสงขลำ), เข้ำร่วมงำนประชุมองค์กำรพุทธศำสนิกสัมพันธ์โลก (พสล. WFB) จัดที่ใกล้เมืองซีอำน 

รวมทั้งได้เคยเดินทำงไปสหรัฐอเมริกำ ๒-๓ ครั้ง และเดินทำงไปยุโรปหลำยครั้ง เป็นต้น

 กำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ เท่ำที่จดจ�ำได้ มีทวีปและประเทศ ดังนี้

 เอเชีย – กัมพูชำ จีนแผ่นดินใหญ่ จีนฮ่องกง ญี่ปุ่น ไต้หวัน เนปำล บรูไน ภูฏำน มำเลเซีย  

เมียนมำร์ ลำว สิงคโปร์ ศรีลังกำ อินโดนีเซีย อินเดีย 

 ยุโรป –คำซัคสถำน เดนมำร์ก ตุรกี ออสเตรีย สเปน สวีเดน เยอรมันนี สวิตเซอร์แลนด์ อิสรำเอล 

อิตำลี อียิปต์ 

 สหรัฐอเมริกำ –รำว ๖-๗ รัฐ

 ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

 ในชีวิตท�ำงำนที่มหำจุฬำฯ สิ่งที่ข้ำพเจ้ำมีควำมภำคภูมิใจ ที่ผลักดันก่อเกิดให้เป็นรูปธรรม เช่น 

กำรพยำยำมใช้ระบบโรมนัไนเซชัน่ (Romanization) ในกำรสะกดชือ่บคุคลและสถำนทีร่วมทัง้สมณศกัดิ์

ของพระภิกษุ เป็นภำษำอังกฤษ แบบรำชบัณฑิตยสถำน โดยเป็นผู้ยกร่ำงตำมระบบนี้ ส�ำหรับใช้กับ 

ชื่อสถำนที่ของวิทยำลัยสงฆ์และหน่วยวิทยบริกำรของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

 เมื่อมีกำรประชุมวันวิสำขบูชำโลก ที่ประเทศไทยเป็นเจ้ำภำพจัดขึ้น ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ 

ยกร่ำงค�ำแปลแถลงกำรณ์ร่วม (Joint Communique) เป็นภำษำไทยแล้วให้อธกิำรบดี (พระพรหมบณัฑิต 

(ประยูร ป.ธ.๙, ศ., ดร.) ตรวจแก้ไข ก่อนประกำศใช้อย่ำงเป็นทำงกำร เป็นประสบกำรณ์ชีวิตอย่ำงหนึ่ง 

อีกทั้งได้มีโอกำสเดินทำงไปต่ำงประเทศกับอธิกำรบดีมหำจุฬำฯ ๕ สมัย ๒๐ ปี (๒๕๔๐-๒๕๖๑)  

ไปเยี่ยมถึงท�ำเนียบท่ำนประธำนประเทศเวียดนำม ได้ถ่ำยรูปร่วมกับสมเด็จพระรำชำธิบดีแห่งประเทศ

ภฏูำน และเคยเข้ำพบหวัหน้ำอหิม่ำม ท่ีประเทศอยีปิต์ และพบผูน้�ำประเทศและบคุคล เช่น ประธำนำธบิดี

อินเดีย, นำยกรัฐมนตรี-ประธำนำธิบดีศรีลังกำ และนำยกรัฐมนตรีสิงคโปร์

 ในระดบัภำยในประเทศ ทีท่�ำงำนกบัหน่วยงำนของรฐับำลไทย คือได้รบัแต่งต้ังเป็นคณะกรรมกำร

และคณะอนุกรรมกำรจัดท�ำรำยละเอียดสำระกำรเรียนรู้วิชำพระพุทธศำสนำ ในหลักสูตรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน ๑๒ ปี ตั้งแต่ยังเป็นพระมหำชนะ ธมฺมธโช และเป็นกองบรรณำธิกำรจัดท�ำหนังสือหลักสูตร

ในหมวดพุทธประวัติ

 เจ้ำหน้ำที่ศูนย์อำเซียนศึกษำได้ค้นรำยละเอียดกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ ในช่วง ๓ ปีที่ผ่ำนมำ 

มีดังนี้
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 ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เมียนมาร์

 ๕ – ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ ร่วมพิธีเปิด Shan State Buddhist University ณ รัฐฉำน เมียนมำร์

 ๒๑ – ๒๔ มนีำคม ๒๕๕๙ ร่วมพิธรีบัสมณศกัด์ิ “อคัรมหำบณัฑิต ภทนัตะธมัมะจิตตะ” ณ รัฐมอญ 

เมียนมำร์ 

 ๒๗ – ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๕๙ เดินทำงไปปฏิบัติศำสนกิจ ณ รัฐยะไข่ เมียนมำร์ กับ 

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิกำรบดี, คุณศักดิ์ชัย เตชะไกรสีห์ และคณะ

 ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ อินเดีย-เนปาล-เมียนมาร์

 ๑๔ ก.พ.- ๑ มี.ค. ๒๕๖๐ ร่วมจำรึกแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถำน ๔ ต�ำบล และไหว้พระที่เจดีย ์

ชเวดำกอง กับคณะคุณไพศำล คุนผลิน และบริษัทไทยพัฒนำประกัน

 เมียนมาร์ ๑๒ – ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๐ เป็นตัวแทนไปเจริญสัมพันธไมตรี ณ กรุงย่ำงกุ้ง เมียนมำร์ 

ในกำรประชมุ Agenda of the Grand Opening Ceremony of the Founding of the Association 

of Asian Buddhist Community (ABC)

 อินโดนีเซีย ๒๔ – ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เป็นหัวหน้ำคณะโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 

ด้ำนกำรบริหำรงำนทำงพระพุทธศำสนำ: กรณีศึกษำประเทศอินโดนีเซีย ศึกษำดูงำนเชิงพื้นที่และ 

เข้ำร่วมสัมมนำในหัวข้อ กำรบริหำรงำนพุทธสถำน ณ the Institute of Arts Yogyakata และ  

Smaratungga Buddhist College
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 เมียนมาร์ ๑ – ๓ สิงหำคม ๒๕๖๐ เป็นหัวหน้ำคณะโครงกำรยุวสงฆ์อำเซียน ควำมสัมพันธ์ทำง

ศำสนำไทย – เมียนมำร์ พำนิสิตและคณำจำรย์มหำวิทยำลัย ร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำร 

วิจัยทำงพระพุทธศำสนำในกลุ่มประเทศอำเซียน : กรณีศึกษำประเทศเมียนมำร์

 ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

 กัมพูชา ๒๐ – ๒๓ เมษำยน ๒๕๖๑ เป็นหัวหน้ำคณะโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำร

บริหำรงำนทำงพระพุทธศำสนำ: กรณีศึกษำประเทศกัมพูชำ น�ำคณะผู ้บริหำรมหำวิทยำลัย 

มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ศึกษำดูงำนเชิงพ้ืนท่ีและเข้ำร่วมสัมมนำในหัวข้อ “กำรบริหำรงำนด้ำน

พระพุทธศำสนำและจัดกำรศึกษำเชิงพุทธ” ณ Royal University of Phnom Penh
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 บรูไน ๒ – ๖ พฤษภำคม ๒๕๖๑ เป็นหัวหน้ำคณะนักวิจัยโครงกำรพัฒนำศักยภำพเชิงพื้นที่ 

ในกลุ่มประเทศอำเซียน ศึกษำเชิงพื้นที่ ณ กรุงบันดำเสรีเบกำวัน ประเทศบรูไนดำลุสซำรำม

 

 สิงคโปร์ ๑๒ – ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๑ ร่วมงำนประชุมพระธรรม

ทูตสี่ทวีป, ร่วมงำนฉลองวัดอำนันทเมตยำรำมครบรอบ ๑๐๐ ปี และท�ำบุญ

อำยุวัฒนมงคลพระเทพสิทธิวิเทศ อำยุ ๙๐ ปี

 เกาหลีใต้ ๑๖ – ๒๐ กันยำยน ๒๕๖๑ ร่วมประชุม

สัมมนำงำนสันติภำพโลก ในหัวข้อ “Collaboration  

for Peace Development: Building a Peace  

Community through the Declaration of Peace and 

Cessation of War (DPCW) จัดโดย Heavenly Culture, 

World Peace, Restoration of Light (HWPL) ณ  

กรุงโซล สำธำรณรัฐเกำหลีใต้
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 เวียดนาม ๓๐ กันยำยน – ๕ ตุลำคม ๒๕๖๑ ได้รับอำรำธนำจำกคณะสงฆ์ฝ่ำยอนัมนิกำยและ

หัวหน้ำคณะกรรมกำรแห่งชำติว่ำด้วยชำวเวียดนำมท่ีอำศัยในต่ำงประเทศ ให้เข้ำร่วมศึกษำดูงำน 

เพือ่เสรมิสร้ำงกำรแลกเปลีย่นและกำรท�ำงำนร่วมกนัด้ำนกจิกรรมทำงศำสนำพทุธระหว่ำงประเทศไทย

และเวียดนำม 

 จีน ๒๗ – ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ ได้ติดตำมพระพรหมบัณฑิต 

(ประยูร ป.ธ.๙) กรรมกำรมหำเถรสมำคม และพระรำชปริยัติกวี 

(สมจินต์ ป.ธ.๙) อธิกำรบดีรูปใหม่ เข้ำร่วมประชุมชำวพุทธโลก 

ครั้งที่ ๕ (5
th

 World Buddhist Forum: WBF) ณ เมืองผู่เถียน  

จังหวัดฝูเจี้ยน
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 เวียดนาม ๖ ธันวำคม ๒๕๖๑ เป็นผู้แทนศูนย์อำเซียนศึกษำ สักขีพยำนในบันทึกข้อตกลง 

ร่วมกัน (MOU) กับ Thu Dau Mot University (TDMU), Ho Chi Minh, Vietnam ณ นคร 

โฮจิมินห์ สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม

 ฮ่องกง ๘ - ๑๑ ธันวำคม ๒๕๖๑ ร่วมเดินทำงไปเจริญพระพุทธมนต์ 

ที่ฮ่องกง มีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ป.ธ.๙) เจ้ำอำวำสวัดประยุรวงศำวำส 

เป็นหัวหน้ำคณะ ตำมค�ำอำรำธนำของแม่ชีทองสุข นำมเจ็ดสี

 ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

 สวิตเซอร์แลนด์ ๒๑ – ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ร่วมพิธีฉลองวัดพุทธวิหำร เมืองโลซำนน์  

ครบรอบ ๑๙ ปี, พิธที�ำบุญอทิุศถวำยอดตีเจ้ำอำวำสวัดประยรุวงศำวำสและวดัพทุธวหิำร และถอืโอกำสนี้ 

ไปเยี่ยมวัดพระธรรมกำย กรุงเบิร์น
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 เยอรมันนี

 ๑ – ๕ มีนำคม ๒๕๖๒ เยี่ยมและศึกษำดูงำน 

ณ วัดไทยมิวนิค รัฐบำวำเรีย หัวหน้ำสงฆ์ชื่อท่ำน

พระครูวิเทศธรรมรังสี (ชน) วัดประยุรวงศำวำส
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